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„…tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. 
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczę-
ły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”. 
(Jan Paweł II, 16 czerwca 1999 r., Wadowice)

„Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i cha-
rakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem 
młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozer
walnie z Wadowicami”.
(Jan Paweł II, 7 czerwca 1979 r., Wadowice)

Rok beatyfikacji Jana Pawła II to okres szczególny 
zwłaszcza dla Wadowic. Największy świadek nadziei 

zanim odszedł 2 kwietnia 2005 roku, już za życia przez 
wielu nazywany był świętym. Teraz tą świętością możemy 
cieszyć się wszyscy i oznajmiać światu, że tu w Wadowi-
cach owa droga ku świętości się zaczęła.
Miłość bliskich, pierwsze przyjaźnie, szkoła, teatr i przede 
wszystkim spotkanie z Chrystusem i Jego matką, to 
wszystko nierozerwalnie związane jest z miejscami, któ-
re dziś stanowią wadowicki Szlak Karola Wojtyły. Nietrud-
no też odnaleźć echa młodzieńczych lat w pontyfikacie 
dwieście sześćdziesiątego trzeciego następcy Św. Piotra. 
Pierwszym pontyfikacie o naprawdę światowym zasięgu. 

Audiencja generalna 
na Placu Świętego Piotra, 
25 września 1996 r.
fot. AFP / Gerard Julien

Papież Jan Paweł II 
na wadowickim rynku.  
7 czerwca 1979 r.
fot. archiwum parafii 
Ofiarowania NMP 
w Wadowicach

Wadowice – tu wszystko się zaczęło
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Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w nie-
wielkim mieszkaniu przy ulicy Kościelnej 7, które Jego 

rodzice wynajmowali od żydowskiej rodziny Bałamuthów. 
Od najmłodszych lat rodzina była dla Niego źródłem ciepła 
i miłości. Trudy dorastania ukształtowały w Nim postawę 
afirmacji życia ludzkiego i głębokich więzi rodzinnych.

„Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, 
wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia 
przekazany mi przez Rodziców”. 
(Jan Paweł II, 16 czerwca 1999 r., Wadowice)

Sprawy małżeństwa, rodziny, godności życia były cały 
czas w centrum papieskiego pontyfikatu. Nie bez po-

wodu po beatyfikacji zostanie On patronem rodzin.

„Dzieje życia i śmierci każdego człowieka wplecione są 
w powołanie każdej ludzkiej rodziny, która daje życie – i któ-
ra też uczestniczy w doświadczeniu cierpienia i śmierci”. 
(Jan Paweł II, Światowe Spotkanie Rodzin, 
8–9 października 1994 r., Rzym)

Papież Jan Paweł II 
błogosławi dziecko 
podczas wizyty w Ars,  
6 października 1986 r.
fot. AFP / Daniel Janin

Karol Wojtyła z matką 
Emilią z Kaczorowskich
fot. archiwum Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II

Dom Rodzinny 
Jana Pawła II
ul. Kościelna 7
34-100 Wadowice
+48 33 823 26 62
www.domjp2.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałki nieczynne
Okres zimowy (X – IV): 
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Okres letni (V – IX):  
9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
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20 czerwca 1920 roku w wadowickim kościele pa-
rafialnym został ochrzczony syn Karola i Emilii 

Wojtyłów, Karol Józef. Ten kościół stał się dla Lolka naj-
ważniejszym miejscem spotkania z Bogiem – tutaj przyjął 
Pierwszą Komunię Świętą i Sakrament Bierzmowania, tu-
taj służył do mszy jako ministrant i modlił się przed obra-
zem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

„I mogłem jeszcze raz spojrzeć w oblicze Matki Nieusta-
jącej Pomocy w Jej wadowickim obrazie. A was wszyst-
kich proszę, abyście przed wizerunkiem tej Matki otaczali 
mnie nieustanną modlitwą”. 
(Jan Paweł II, 7 czerwca 1979 r., Wadowice)

Po wyborze na Stolicę Piotrową Jan Paweł II był hojnym 
szafarzem sakramentów, których udzielono Jemu sa-

memu w wadowickim kościele. W trakcie swego długiego 
pontyfikatu ochrzcił 1370 dzieci i dorosłych, udzielił także 
sakramentu chrztu trojaczkom.
Matka Chrystusa towarzyszyła Janowi Pawłowi II przez 
cały pontyfikat – Jej zawdzięczał ocalenie z zamachu, Jej 
sanktuaria odwiedzał na całym świecie. Nie zapomniał 
o wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy z rodzinnej 
parafii, który w 1999 roku ozdobił papieskimi koronami.

Bazylika Mniejsza

Papież Jan Paweł II  
udziela sakramentu  
chrztu świętego  
w kaplicy sykstyńskiej,  
13 stycznia 2002 r.
fot. AFP PHOTO REUTERS 
POOL / Dylan Martinez

Ojciec Święty 
w wadowickiej Bazylice, 
obok chrzcielnicy, przy 
której został ochrzczony, 
7 czerwca 1979 r. 
fot. archiwum parafii 
Ofiarowania NMP 
w Wadowicach

Bazylika Ofiarowania 
Najświętszej Marii Panny 
Plac Jana Pawła II 1 
34-100 Wadowice 
+48 33 873 20 96 
www.bazylika.wadowice.pl

Msze święte:
W dni powszednie: 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 12.00, 18.00 
W niedziele i święta:  
6.00, 7.30, 9.00, 10.30,  
12.00, 13.15, 18.00, 
(19.00 maj – wrzesień) 
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W tym jednym z najstarszych murowanych budynków 
w mieście znajdował się popularny sklep z nabia-

łem i jadłodajnia rodziny Banasiów. Tutaj po śmierci matki 
stołował się Karol Wojtyła wraz z ojcem. Przestrzeń mię-
dzy domem rodzinnym a budynkiem obecnego muzeum 
miejskiego, przy ulicy Kościelnej, była miejscem zabaw 
młodego Lolka i jego kolegów. Dzieciństwo przyszłego pa-
pieża nie było jednak usłane różami – Karol szybko stracił 
matkę, brata i siostrę, która zmarła krótko po urodzeniu. 
Oparciem stał się dla niego już tylko kochający ojciec.
W dawnym lokalu jadłodajni obecnie mieści się biuro In-
formacji Turystycznej, a na piętrze Muzeum Miejskie.

Zaprzeczeniem szczęśliwego dzieciństwa jest nędza 
i głód towarzyszące milionom dzieci we współcze-

snym świecie. Pontyfikat Jana Pawła II był nieustannym 
wołaniem o pomoc dla głodnych i umęczonych, doświad-
czonych przez wojny i totalitarne reżimy ludzi, najbardziej 
zaś o pomoc dla bezbronnych dzieci. 
W przesłaniu do uczestników 31. Konferencji Światowej 
Organizacji Żywienia (FAO) już jako Ojciec Święty zwró-
cił się słowami „różnorakie niesprawiedliwości na świecie 
zamieniają ziemię w pustynię, a najgorszą z niesprawie-
dliwości jest głód dotykający miliony osób.” Wspierał pra-
cę Anioła Ubogich jak zwykło się mówić na Matkę Teresę 
z Kalkuty, którą to wyniósł na ołtarze w 2003 roku.

Muzeum Miejskie

Papież Jan Paweł II  
błogosławi dziecko podczas 
wizyty w szpitalu  
w Santa Domingo 
na Dominikanie, 
13 października 1992 r.
fot. AFP PHOTO POOL

Pięcioletni Karol z Ojcem
fot. archiwum Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II

Muzeum Miejskie
ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
+48 33 873 81 00
www.muzeum.wadowice.pl

Godziny otwarcia:
Okres zimowy:
pon. – pt. 9.00 – 15.30
sob. 10.00 – 15.30
nd. nieczynne
Okres letni (IV – X): 
pon. – pt. 9.00 – 16.30
sob – nd. 10.00 – 15.30 
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Karol Wojtyła był bardzo zdolnym i pilnym uczniem. 
Na jego świadectwach znajdowały się tylko najwyższe 

stopnie, często z charakterystycznym dopiskiem profeso-
ra „ze szczególnym zamiłowaniem”. Owo zamiłowanie do 
nauki pozwoliło Lolkowi wybitnie zdać egzamin matural-
ny. A po maturze… 
„Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to 
wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze...”. 
(Jan Paweł II, 16 czerwca 1999 r., Wadowice)
Karol Wojtyła miał w latach szkolnych wielu przyjaciół 
wśród Żydów, był ich obrońcą w sprzeczkach, które czę-
sto wybuchały wśród uczniów.

Ponad 60-letni dorobek naukowy Jana Pawła II jest im-
ponujący. Jego pontyfikat także był jednym wielkim 

wykładem dla wiernych, którym poprzez papieskie doku-
menty tłumaczył naukę Kościoła. Aż trzy encykliki Jan Pa-
weł II poświęcił kwestiom społecznym, w których centrum 
stawiał godność osoby ludzkiej. Człowieczeństwo było dla 
Jana Pawła II płaszczyzną ekumenicznego dialogu z ludź-
mi innej wiary. 
Jan Paweł II uczynił wiele dla zbliżenia z wyznawcami ju-
daizmu. Podczas spotkania z przedstawicielami wspólno-
ty żydowskiej w RFN w 1980 r. powiedział:
„Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.

Szkoła Powszechna i Gimnazjum

Papież Jan Paweł II 
pod Ścianą Płaczu, 
26 marca 2000 r.
fot. AFP / Gabriel Bouys

Karol Wojtyła z grupą 
szkolnych kolegów, 1937 r.
fot. ze zbiorów 
Eugeniusza Mroza

Urząd Miejski 
w Wadowicach
Plac Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
+48 33 873 18 11
www.wadowice.pl

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących
im. M. Wadowity 
w Wadowicach
ul. Mickiewicza 16
34-100 Wadowice
+48 33 823 41 44
www.zsowadowice.to.pl
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O jcowie Karmelici towarzyszą historii Wadowic od po-
nad wieku. Od najmłodszych lat Karol Wojtyła zwią-

zany był z wadowickim Karmelem – w dniu pierwszej 
komunii świętej przyjął karmelitański szkaplerz, często 
przychodził tutaj na modlitwę oraz do spowiedzi świętej. 
Na początku swej kapłańskiej drogi, w Krakowie, zetknął 
się z karmelitańską mistyką i nawet chciał zostać karme-
litańskim zakonnikiem. Już jako biskup krakowski wspomi-
nał podczas odwiedzin klasztoru w 1958 r. 
„...chociaż mieszkałem w cieniu kościoła parafialnego, 
wasz kościół na Górce jest mi zawsze bardzo drogi”.

Karmelitańską mistykę ksiądz Wojtyła odkrył poprzez 
świętych Karmelu – świętego Jana od Krzyża i świę-

tą Teresę z Avila. Błogosławionych i świętych Jan Paweł II 
stawiał wiernym jako wzory do naśladowania przez cały 
swój pontyfikat. Papież beatyfikował 1329 błogosławio-
nych i kanonizował 482 świętych. Wśród wyniesionych 
na ołtarze znaleźli się święci karmelitańscy: święty Rafał 
Kalinowski, budowniczy i przeor wadowickiego klasztoru 
oraz święta Teresa od Krzyża – Edyta Stein. Wśród wynie-
sionych na ołtarze byli męczennicy – święty Maksymilian 
Maria Kolbe, stygmatycy – święty Ojciec Pio, założyciele 
nowych zakonów, a także „zwykli ludzie” jak Alojzy i Maria 
Beltrame Quattricchi – pierwsze wyświęcone małżeństwo. 
Jan Paweł II beatyfikował także Matkę Teresę z Kalkuty.

Klasztor oo. Karmelitów Bosych

Kanonizacja ojca Pio,  
16 czerwca 2002 r.
fot. AFP / Vincenzo Pinto

Ojciec Święty Jan Paweł II  
z karmelitą z Wadowic  
o. Rudolfem Warzechą
fot. archiwum klasztoru 
oo. Karmelitów Bosych 
w Wadowicach

Sanktuarium Św. Józefa
ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice
+48 33 873 21 87 
www.swietyjozef.pl

Msze święte:
W dni powszednie: 
6.00, 7.00, 8.00, 18.00 
(17.00 w okresie zimowym) 
W niedziele i święta: 
8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 
18.00 (17.00 w okresie 
zimowym)
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Kościół stanowi wotum wdzięczności wadowiczan za 
wybór na Stolicę Piotrową Kardynała Karola Wojtyły 

oraz cudowne Jego ocalenie z zamachu. Swoją architek-
turą świątynia przypomina watykańską bazylikę św. Pio-
tra. W 1991 roku Papież osobiście konsekrował świątynię 
mówiąc m.in.
„Wdzięczny jestem Bogu za to, że mogłem w Wadowicach 
konsekrować nową świątynię pod wezwaniem świętego 
Piotra”. 
Ojciec Święty koronował też figurę Matki Bożej Fatimskiej, 
która obecnie znajduje się przy ołtarzu głównym.

Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. 
Te słowa powiedział Jan Paweł II po nieudanym zamachu 

na Placu Świętego Piotra w Watykanie 13 maja 1981 r. 
Zamachowcy – Ali Agcy papież wybaczył, odwiedzając go 
w więziennej celi, a rok po tragicznym wydarzeniu udał się 
do Fatimy dziękując opatrzności i wstawiennictwu Matki 
Boskiej. Ojciec Święty nigdy nie odzyskał pełnej sprawno-
ści fizycznej i nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed 
wiernymi, ukazując wszystkim cierpiące oblicze człowie-
ka, który wypełnia Wolę Bożą do końca.

Kościół św. Piotra Apostoła

Zamach na Papieża, 
13 maja 1981 r.
fot. AFP / Arturo Mari

Konsekracja kościoła  
pw. Świętego Piotra 
Apostoła w Wadowicach,  
14 sierpnia 1991 r. 
fot. Sławomir Mastek

Kościół św. Piotra Apostoła
Al. Matki Bożej Fatimskiej 90
34-100 Wadowice
+48 33 823 28 88 
www.swpiotr.wadowice.pl

Msze święte:
W dni powszednie: 
6.30, 7.00, 18.00
W niedziele i święta: 
6.45, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 18.00
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„… a z gimnazjum chodziło się do „Sokoła”, na gimnasty-
kę. Chodziło się także do „Sokoła” na przedstawienia”.
(Jan Paweł II, 16 czerwca 1999 r., Wadowice) 

Zamiłowanie do poezji i sztuki Lolek odkrył w wadowic-
kim Gimnazjum dzięki działalności w kole teatralnym. 

Na deskach wadowickiego Sokoła wcielił się m.in. w rolę 
Hajmona – bohatera mitycznej Antygony, czy postacie 
dramatów Juliusza Słowackiego. Budynek Sokoła służył 
również jako miejsce ćwiczeń tężyzny fizycznej. Karol 
Wojtyła wyrósł w duchu sportowym, którego nie brakowa-
ło w przedwojennych Wadowicach.

Całokształt dorobku artystycznego Jana Pawła II jest 
bardzo bogaty. W okresie pontyfikatu ukazał się po-

dejmujący problemy współczesnego świata i sprzedany 
w ponad 20 mln egzemplarzy wywiad rzeka „Przekroczyć 
próg nadziei”, czy poemat „Tryptyk rzymski”. W 1999 r. 
ukazała się płyta Abba Pater – pierwsze w historii wydaw-
nictwo muzyczne z udziałem papieża. Papież był wielkim 
miłośnikiem sportu. Wolne chwile spędzał w górach, na 
nartach. Często przyjmował na audiencjach wybitnych 
sportowców, do których skierował pamiętne słowa:
„Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, zdol-
nym przekazywać bardzo głębokie wartości językiem po-
wszechnie zrozumiałym. Może być nośnikiem wzniosłych 
ideałów”. (Jan Paweł II, 28 października 2000 r., Watykan)

Dawny gmach „Sokoła”

Jan Paweł II podczas wakacji 
w dolinie Aosty we włoskich 
Alpach, 16 lipca 2004 r.
fot. AFP / OSSERVATORE 
ROMANO

Zdjęcie ze spektaklu 
„Zygmunt August” 
wystawionego na deskach 
wadowickiej sokolni
fot. ze zbiorów  
Eugeniusza Mroza

Wadowickie 
Centrum Kultury
ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
+48 33 823 31 56 
www.wck.wadowice.pl
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Szlak Karola Wojtyły

 1. Dom Rodzinny Jana Pawła II
 2. Muzeum Miejskie – dawna mleczarnia
 3. Bazylika Mniejsza
 4. Urząd Miejski – dawna Męska Szkoła Powszechna
 5. Dawna Cukiernia Karola Hagenhubera
 6. Gimnazjum im. Marcina Wadowity
 7. Sanktuarium św. Józefa
 8. Kościół św. Piotra Apostoła
 9. Koszary 12 pułku piechoty
 10. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
 11. Dom Kultury – dawny gmach „Sokoła”

„No, moi kochani, proszę was na koniec o to, żebyście nie 
przestawali się tutaj modlić za mnie przed tą Matką Boską 
Nieustającej Pomocy, bo papież — kto jak kto, ale papież! 
— to nieustającej pomocy szczególnie potrzebuje”. 
(Jan Paweł II, 7 czerwca 1979 r., Wadowice)

Jan Paweł II koronuje obraz 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Wadowice, 
16 czerwca 1999 r.
fot. archiwum parafii 
Ofiarowania NMP 
w Wadowicach



Jan Paweł II podczas  
wizyty w Wadowicach,  
16 czerwca 1999 r.
fot. Sławomir Mastek

Na okładce:
Jan Paweł II podczas  
wizyty na Madagaskarze,  
28 kwietnia 1989 r.
fot. AFP / Derrick Ceyrac

Wadowice – tu wszystko się zaczęło
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